
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 05/02/2016 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

 
 

MATÉRIA JORNAL A GAZETA 
 
Em razão das várias manifestações feitas por servidores referentes à matéria 
publicada no jornal A Gazeta da última quarta-feira (03) intitulada “Greve dos 
servidores do Judiciário pode estar perto do fim”, o Sindicato informa que a 
transcrição da fala da presidente do SINDIJUDICIÁRIO/ES Adda Machado foi feita 

de forma correta, não tendo havido alteração.  
 
O Sindicato relembra que a manifestação da presidente foi feita com base nas 
últimas deliberações da assembleia geral, realizada no último dia 27/01, quando foi 
definido que a categoria quer construir pontes para garantir o diálogo e resolver as 
questões administrativas da greve, continuar discutindo a pauta financeira. O 
Sindicato informa que nenhuma decisão sobre o movimento será tomada sem antes 
ouvir os trabalhadores que são soberanos em suas decisões. 
 

ANOTAÇÕES DE GREVE NA FICHA FUNCIONAL 
 
Alguns servidores têm questionado o Sindicato a respeito de anotações sobre a 
participação na greve na ficha funcional dos trabalhadores e suas consequências. 
  
Nesse sentido, o Sindicato esclarece que a anotação não poderá acarretar corte de 
ponto ou qualquer penalidade, mas apenas deverá servir de comunicação para 
eventuais decisões judiciais e administrativas futuras, assim como ocorreu com a 
frequência dos servidores. 
 
Até ulterior decisão judicial a frequência dos trabalhadores e o pagamento dos 
vencimentos deverão ser feitos normalmente, somente em casos de declaração da 
ilegalidade ou abusividade da greve é que medidas poderão ser adotadas.  
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES está atento a todas as questões que envolvam o direito do 

servidor e solicitará à Presidência do TJES informações relativas às referidas 
anotações para verificação de recurso intimidatório aos trabalhadores. Servidores 
fiquem atentos! 

 
SINDICATO FAZ EM INSPEÇÃO EM CARIACICA 

 
Foi realizada nesta quarta-feira (03) Inspeção na Comarca de Cariacica em relação à 
greve dos servidores.  
 
A presidente do SINDIJUDICIÁRIO/ES Adda Lobato e o diretor jurídico Marcos 

Fabre se reuniram com o delegado sindical Alfredo Roberto Freire de Assis, o 
presidente da Associação dos Oficiais de Justiça de Cariacica, Sérgio de Araújo 
Nobre, e servidores da Comarca. 



 
Durante a vistoria foi realizada reunião na sala dos Oficiais com o juiz diretor do 
Fórum em exercício, Izaías Eduardo da Silva, que pontuou a existência de 
expedientes enviados pela Corregedoria visando apurar supostas condutas 
informadas por juízes da Comarca em relação a servidores. Na oportunidade, o 
diretor do foro foi informado que os servidores estão cumprindo a decisão proferida 
no processo que trata da greve e que supostas condutas de juízes da Comarca 
contrárias à referida decisão estariam sendo praticadas, tais como indicação de 
urgência sem a devida fundamentação. 
 
O juiz diretor do Fórum informou que irá encaminhar estes assuntos com a titular da 
direção juíza Kátia Laranja no sentido de fazer reunião com os juízes da Comarca 
para dar objetividade e produzir um documento em observância à decisão proferida 
no processo que trata da greve, realizando-se um levantamento das atividades. 
  
Em breve será marcada a continuidade da inspeção nas demais áreas da Comarca 
de Cariacica. 

 
 

ASSEMBLEIAS DA CATEGORIA EM FEVEREIRO 
 

SEGUNDA-FEIRA (15/02) 
 

Informamos aos trabalhadores que no dia 15/02 (segunda-feira) haverá 
assembleia geral da categoria para discutir as promoções invalidadas pelo ex-
presidente Sérgio Bizotto. A assembleia será no auditório do SENAC, na 
Avenida Beira, às 9 horas, em primeira chamada, com quórum qualificado, e 
às 9h30, em segunda chamada, com qualquer número de sindicalizados. 
Todos os servidores atingidos pelo Ato estão convocados, sindicalizados e 
não sindicalizados. 
 

SEXTA-FEIRA (19/02) 
 
Recordamos aos servidores que no dia 19/02 (sexta-feira) haverá mais uma 
assembleia geral da categoria para uma nova rodada de discussões sobre os 
rumos do movimento paredista. A assembleia será às 9 horas, em primeira 
chamada, com quórum qualificado, 9h30, em segunda chamada, com 
qualquer número de sindicalizados, no auditório do SENAC, na Avenida Beira 
Mar. 
 
Enquanto isso, a categoria deve permanecer mobilizada, cumprindo o plantão 
de contingenciamento, respeitando os percentuais fixados na decisão da 
Relatora, Des. Elisabeth Lordes, e as urgências e emergências fixadas pelo 
magistrado titular da Vara ou da Comarca. 
 
Os atendimentos ao balcão devem continuar, inclusive concedendo-se vista 
dos autos, especialmente para fins de esclarecimento do movimento dos 
trabalhadores, mas somente se deve dar andamento aos processos 
classificados como urgentes e emergentes. 

 
 

A DIRETORIA 


